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TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 

 
Đặt vấn đề: Tăng huyết áp là bệnh mạn tính, phổ biến trên thế giới cũng như 

ở Việt Nam, là mối đe doạ rất lớn đối với sức khỏe của con người. Mặc dù việc điều 

trị THA rất hiệu quả, nhưng thực hiện tuân thủ điều trị của người bệnh là không tốt. 

Nhiều yếu tố đã được tìm thấy có ảnh hưởng đến sự tuân thủ và những điều này đã 

được xem xét rộng rãi. 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị và xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến tuân thủ điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung 

tâm Y tế quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. 

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu cắt ngang 

mô tả có phân tích trên 240 người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế quận Hải 

Châu. Nhập và xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS 16.0. Phân tích mối 

tương quan bằng kiểm định khi bình phương và để loại trừ yếu tố nhiễu dùng mô 

hình hồi quy logistic. 

Kết quả: Chỉ có 48,3% người bệnh đạt về tuân thủ điều trị THA, tỷ lệ không 

tuân thủ điều trị THA là 51,7%. Sau khi phân tích hồi quy đa biến thì có mối liên 

quan giữa yếu tố giới tính, tuổi, trình độ học vấn, biến chứng của THA, tác dụng 

phụ khi sử dụng thuốc và kiến thức về tuân thủ điều trị với thực hành tuân thủ điều 

trị của người bệnh .  

Kết luận: Tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp là 48,3%. Tỷ lệ tuân thủ điều 

trị thấp hơn ở những người bệnh là nam giới, dưới 60 tuổi, có trình độ học vấn dưới 

trung học phổ thông, chưa từng bị biến chứng của THA, có bị tác dụng phụ khi uống 

thuốc điều trị THA và người bệnh có kiến thức chưa tốt về tuân thủ điều trị 

Khuyến nghị: Cán bộ y tế cần tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh 

THA về chế độ điều trị, tầm quan trọng của tuân thủ điều trị, các yếu tố có thể ảnh 

hưởng tích cực hay tiêu cực đến tuân thủ điều trị THA. 
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